
HĽADANIE
VLASTNEJ CESTY

PODNIKATEĽSKO  -  INOVAČNÉ  CENTRUM  INOVATO
VÁS  POZÝVA  NA  DOBROČINNÝ  SEMINÁR  

27. máj 2019
centrum INOVATO, Vráble

Hostia: Ján Košturiak a Juraj Málik



PROGRAM SEMINÁRA

 

registrácia  účastníkov

9:00 - 10:30

8:30 - 9:00

10:30 - 10:45

10:30 - 10:45

11:00 - 12:00 MN

JÁN KOŠTURIAK

 
Hrával  futbal ,  vyštudoval  strojárstvo .  Založil  f irmu  IPA

Slovakia  a  Podnikateľskú  univerzitu .  Jazdí  na  bicykli  v  Malej

Fatre ,  pracuje  v  OZ  Dobrý  pastier ,  píše  knihy  a  blogy .

Pomáha  podnikateľom  s  inováciami .

JURAJ MÁLIK

 
Hrával  basketbal ,  vyštudoval  pedagogiku  a  telesnú  výchovu .

29  rokov  buduje  sieť  f ir iem  a  značiek  okolo  spoločnosti

Poradca  podnikateľa .  Píše  knihy ,  maľuje ,  buduje  hotely ,

rozví ja  prvoligový  basketbal  v  meste  Žil ina .  

Juraj  Málik  o  svojej  ceste

a  diskusia

coffe  break  I .

10:45 - 12:15
Ján  Košturiak  o  svojej  ceste  

a  diskusia

12:15 - 13:00 obed

13:00 - 14:15

14:15 - 14:30

workshop  ku  konkrétnym  témam

účastníkov  seminára

spracovanie  myšlienok  do  ďalších

krokov ,  záver

coffe  break  I I .

14:30 - 16:00



O ČOM TO BUDE?

Niektorí ľudia hovoria, že musia vydržať v práci, ktorá ich nebaví,
aby si zarobili peniaze a potom začali robiť to, čo im robí radosť. A
tak sa niektorí ľudia tešia na voľné dni, kedy skutočne žijú. Do práce
chodia iba pre peniaze. Dlhovekosť sa väčšinou spája so šťastím a
šťastie s tým, že ľudia robia to, čo ich baví, dosahujú v tom dobré
výsledky, uživí ich to a dáva im to zmysel.                                                             
Tento životný štýl nie je možný iba pre bohatých a vyvolených. Dnes
sa už podnikatelia nehodnotia podľa výšky komína alebo veľkosti
výrobnej haly. Každý človek môže byť podnikateľ, ktorý objavuje a
rozvíja svoje talenty.                                                                                  

 Potrebuje k tomu radosť, víziu a smerovanie, cit, dôveru a lásku,

inšpiráciu a učenie, proaktivitu, odvahu, vytrvalosť a ďalšie
vlastnosti, o ktorých budeme hovoriť.  
 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú hľadať vlastnú cestu a
chcú žiť svoj život naplno, s radosťou a hneď, nie až "potom".

 

MIESTO KONANIA:

centrum INOVATO, areál ŠVEC a SPOL s.r.o., Staničná 502, 952 01
Vráble
 

CENA:

69€ bez DPH
V cene je zahrnutý obed a občerstvenie.

 

PRIHLASOVANIE:

Prihlasovať sa môžete cez prihlasovací formulár na www.inovato.sk
alebo e-mailom na adrese katka@inovato.sk do 17.05.2019. 

 

PARTNERI:
 

Organizátori aj hostia realizujú akciu bez nároku na honorár.
Výťažok z akcie bude venovaný na projekty 

OZ Dobrý Pastier a Nadácie rozum a cit.


